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Sammanfattning Problemställning: Stroke är en världsomspännande, allvarlig 
och kostnadskrävande sjukdom. Sjuksköterskans 
omvårdnadsinsatser av patienter med stroke bör anpassas 
individuellt och syfta till att främja återhämtning och förhindra 
komplikationer. Det är därför av vikt för sjuksköterskan att ha 
kunskap om hur strokedrabbade patienter upplever sin sjukdom.
Syftet var att belysa patienters upplevelse av att drabbas av och 
leva med stroke.
Metod: En litteraturstudie där 11 kvalitativa och 1 kvantitativ 
artikel som svarade mot studiens syfte ingick. 
Resultat och konklusion: Att drabbas av stroke påverkar 
personens hela liv med förlorad kontroll över både kropp och 
personlighet. Oro för att drabbas av en ny stroke leder till ett liv 
i osäkerhet men också till förändrade levnadsvanor. Stroken 
påverkar den drabbades roll i familjen och förhållandet, ilska 
och frustration över situationen går ut över de närmaste. Den 
sociala relationen med familj och vänner försämras, eftersom 
kvarstående fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar gör 
det svårt att delta i sociala sammanhang på samma sätt som 
innan sjukdomen. Överdrivna känslomässiga yttranden och 
extrem trötthet försvårar ytterligare social samvaro. 
Implikation: Det är viktigt att sjuksköterskan får ökad 
medvetenhet om strokepatienternas upplevelser för att kunna ge 
en individuellt utformad omvårdnad. Det finns behov av vidare 
forskning kring copingstrategier samt strokepatienternas 
upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad.
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Abstract Problem: Stroke is a worldwide, serious and costly disease. 
Nursing interventions of patients with stroke should be 
individualized and adapted to promote recovery and prevent 
complications. It is therefore important for nurses to have 
knowledge of how the stroke affected patients experience their 
illness. 
The purpose was to illustrate patients’ experience of suffering 
from and living with a stroke.
Method: A literature study, where 11 qualitative and one 
quantitative article that met the study’s purpose, were used.
Results and conclusion: To suffer a stroke, affects the patient’s 
whole life with loss of control over both body and personality. 
Worries concerning the possibility to suffer a new stroke often 
results in a life of uncertainty but also in changing of lifestyles. 
The stroke affects the patient’s role in the family and in the 
relationship with the spouse; anger and frustration over the 
situation affect the immediate family negatively. The social 
relationships with family and friends deteriorate, because the 
residual physical or cognitive disabilities make it difficult to 
participate in social contexts in the same way as before the 
illness. Exaggerated emotional expressions and extreme fatigue 
makes social interaction even more difficult.
Implication: It is important that nurses are more aware of 
stroke patients' experiences in order to provide individualized 
care. There is a need for further research on coping strategies 
and the stroke patients' experiences of nursing.
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Inledning

Stroke drabbar omkring 25 000 personer i Sverige varje år (Norrving, 2007a) och 
ytterligare 9000 personer återinsjuknar. Globalt sett (World Health Organisation 
[WHO], 2010) insjuknar 15 miljoner personer varje år, 5 miljoner av dem dör och 5 
miljoner får bestående handikapp. I Sverige är medelåldern (Socialstyrelsen, 2009c) vid 
insjuknande i stroke drygt 73 år för män och 78 år för kvinnor. Enligt Norrving (2007a) 
är omkring 20 procent av dem som drabbas under 65 år. Stroke är kostnadskrävande 
(Engström, Nilsson & Willman, 2005) och står för omkring en miljon vårddagar per år i 
Sverige. År 2002 beräknade man att den totala samhällskostnaden (Socialstyrelsen, 
2009a) för strokepatienterna uppgick till 12 miljarder.

Att drabbas av stroke medför en förändrad roll (Engström, et al., 2005) och hela livet 
påverkas. Förlusten av viktiga kroppsliga funktioner (Engström, et al., 2005) leder till 
att strokepatienter förlorar kontrollen (Engström, 2009) över det egna livet och upplever 
framtiden osäker och oviss. 

I Nationella riktlinjer för strokesjukvård skriver Socialstyrelsen (2009c) om 
kommunikationens betydelse, och att information från vårdpersonalen skall vara tydlig, 
upprepas, ges över tid och följas upp under hela vårdtiden. Genom dialog mellan 
strokepatient och sjuksköterska ökar sjuksköterskans kunskap om patientens 
upplevelser av sin stroke. I sjuksköterskans profession (Carlsson, Ehrenberg & Ehnfors, 
2004) är det viktigt att förstå den enskilda patientens upplevelser av att få stroke och 
vad det medför för denna individ. Om sjuksköterskan inte förstår strokepatientens 
upplevelser kan det leda till försenad återhämtning.

Bakgrund

Enligt WHO (2010) orsakas en stroke av att blodförsörjningen till hjärnan hindras vilket 
vanligen beror på att ett blodkärl brustit eller täppts till. Det leder till att syre och 
näringsämnen inte kommer fram till området och därmed orsakas en skada på 
hjärnvävnaden. Stroke som sjukdom beskrevs redan av Hippokrates (WHO, 2010), på 
400-talet före Kristus. I mitten av 1600-talet upptäckte Jacob Weller i Schweiz att 
personer som dött av apoplexi (stroke) hade en blödning i hjärnan, och även att en 
tilltäppning av hjärnans blodkärl kunde orsaka apoplexi. 1928 ändrades namnet från 
apoplexi till cerebral vascular accident (CVA) och indelas in i hjärnblödning respektive 
hjärninfarkt, beroende på vad som orsakat skadan.
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Stroke är en gemensam term för hjärninfarkt och hjärnblödning (Norrving, 2007b; 
Norrving, Olsson & Lindgren, 2006). Hjärninfarkt är vanligast och drabbar omkring 
85 % av alla som insjuknar i stroke, resterande 15 % drabbas av hjärnblödning. 
Hjärninfarkter orsakas av en blodpropp som täpper till en pulsåder i hjärnan medan 
hjärnblödningar orsakas av ett brustet blodkärl där blod läcker ut i hjärnvävnaden. 
Skadan på blodkärlet leder till syrebrist och näringsbrist. Eftersom symtomen vid 
strokeinsjuknanden är likartade krävs undersökning med datortomografi, även kallad 
skiktröntgen, för att säkerställa om det är en infarkt eller en blödning (ibid.). 
Datortomografi som metod utvecklades på 1970-talet och blev ett hjälpmedel för tidig 
diagnos (WHO, 2010). 

Risken att insjukna i stroke har varit oförändrad sedan 70-talet (Norrving, 2007b) 
medan dödligheten i stroke har minskat de senaste decennierna (Socialstyrelsen, 2009b) 
och strokesjukdomar ligger på tredje plats över de vanligaste dödsorsakerna. 
Strokesjukvården har sedan 1987 förbättrats (Socialstyrelsen, 2009a) vilket har lett till 
ökad överlevnad och minskat antal funktionsnedsättningar. Enligt Gottsäter (2007) och 
Norrving et al. (2006) är högt blodtryck den största riskfaktorn för människor att 
insjukna i stroke. Andra riskfaktorer är diabetes, förmaksflimmer, rökning och 
förträngning i halspulsådern. Om samma person har flera olika riskfaktorer (Norrving, 
2007b) ger det en påtagligt ökad risk och det bästa sättet att förebygga stroke är att 
behandla riskfaktorerna. 

Stroke kan visa sig på många olika sätt (Wester, 2007), symtom på stroke kan vara 
domningar, förlamningar eller svagheter i ansikte, arm, ben eller halva kroppssidan. 
Andra symtom på strokeinjuknande kan vara nedsatt balans, plötsliga synstörningar, 
språkliga störningar eller svår huvudvärk.

Mötet med hälso- och sjukvården

En person som uppvisar symtom på stroke (Socialstyrelsen, 2009c) ska omedelbart till 
sjukhus för vidare utredning, eftersom varje fördröjning av tiden från insjuknande i 
stroke till behandling ökar risken för bestående hjärnskador. 

Vård och behandling (Engström, et al., 2005) av en person med misstänkt stroke börjar 
redan i ambulansen. Lundberg och Österberg (2010) påtalar i sin forskning vikten av ett 
mätinstrument för identifiering av symtom på stroke såsom förlamningar, språkfunktion 
och medvetandepåverkan. Användning av ett sådant mätinstrument prehospitalt skulle 
öka möjligheten för personen som drabbas av stroke att snabbt få ett professionellt 
omhändertagande och snabbt insättande behandling.

Vid det akuta omhändertagande på en akutmottagning (Petersson, 2007) intervjuas 
personen och anhöriga om tidigare erfarenhet av sjukvård, medicinering, allergier och 
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även andra ämnen som är relevanta för sjukvårdens fortsatta medicinska behandling. 
Blodprover, blodtryck och EKG tas för att kontrollera personens fysiska status. 
Betydelsefullt är att personen fortast möjligt genomgår en datortomografi för att utesluta 
hjärnblödning, vilket utgör underlag för insättning av trombolysbehandling (ibid.).

Trombolys är en effektiv, propplösande behandling (Socialstyrelsen, 2009b, 2009c) som 
ges intravenöst vid hjärninfarkt. Bäst effekt av behandlingen ses då den ges inom 3 
timmar och har högsta prioritet i de nya strokeriktlinjerna, men trombolys kan ges upp 
till 4,5 timmar efter debut av strokesymtomen. Ges trombolysbehandlingen inom 3 
timmar (Terent, 2007) räddas var tionde person från att få nedsatt rörlighet eller att dö 
på grund av stroken. 

Enligt Socialstyrelsens strokeriktlinjer (2009c) bör samtliga personer oavsett ålder, kön 
och strokens svårighetsgrad vårdas vid en strokeenhet där personalen har extra 
utbildning och arbetar i team med olika kompetenser. Att personerna tas om hand på en 
strokeenhet direkt minskar dödligheten i samband med stroke och ökar chanserna till ett 
oberoende liv. Vård vid en strokeenhet har högsta prioritet enligt strokeriktlinjerna. På 
strokeenheten sker systematisk övervakning (Engström, et al., 2005) av andning, 
cirkulation, pareser/svagheter, medvetande och språklig förmåga som gör att 
försämringar och förbättringar snabbt upptäcks. Personer som drabbats av en mycket 
stor hjärninfarkt (Socialstyrelsen, 2009b, 2009c) har tidigare haft små chanser att 
överleva. Operation genom tryckavlastning, då en del av skallbenet avlägsnas, har visat 
på ökad överlevnad för dessa personer.

En person som behöver professionell vård (Willman, 2010) hamnar i beroendeställning 
till sina vårdare. Det är viktigt att vårdpersonalen behandlar personerna efter vars och 
ens olika förutsättningar. På en akutmottagning känner många en rädsla för att glömmas 
bort eller vara till besvär (Kristensson Ekwall, 2010). Personen som drabbats vill få en 
god relation till vårdpersonalen, i det akuta skedet där fokus ligger på det medicinska 
omhändertagandet kan det vara svårt att uppnå. Information från sjuksköterskan om vad 
som händer kan minska oron och öka personernas tillfredsställelse med vården. I 
samband med det första omhändertagandet då en person insjuknat i stroke är det 
betydelsefullt att ta sig tid att lyssna och sätta sig in i personens situation (ibid.). 
Bemötandet har stor betydelse för resultaten av vård (Skär & Söderberg, 2009) och 
behandling, och är en förutsättning för god och professionell vård. Personer som känner 
att personalen tar deras symtom och besvär på allvar och som dessutom känner sig 
delaktiga i vården upplever detta positivt. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
1982:763) står det att vården skall ges med respekt för personen, denne skall också vara 
med och bestämma/samråda om sin vård och behandling. Information skall ges på ett 
sätt så att just den individen förstår sitt hälsotillstånd och vilka metoder som kan 
erbjudas vad det gäller undersökning, vård och behandling. I ICN:s etiska kod (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF], 2007) framhålls vikten av att sjuksköterskan ska vara 
uppdaterad vad det gäller omvårdnad, delta i utveckling av omvårdnad och arbeta 
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utefter en evidensbaserad kunskapsgrund. Alla människors rättigheter skall respekteras 
och information ges så att personerna får möjlighet att bli delaktiga i vården (ibid.). 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
bör sjuksköterskan ha förmågan att kunna kommunicera med patienter och anhöriga på 
ett respektfullt, uppmärksamt och känslomässigt sätt. Sjuksköterskan ska också ha 
förmåga att i dialog med patienter och anhöriga förvissa sig om att de förstått den 
information som de har fått. 

Sjuksköterskans omvårdnadsinsatser av personer som insjuknat i stroke (Engström, et 
al., 2005) ska vara individuellt anpassade och syfta till att främja återhämtning och 
förhindra komplikationer. Personer som insjuknat i stroke och deras anhöriga behöver 
fortlöpande information och undervisning kring strokesjukdomen. 

Att drabbas av och leva med stroke

Strokeinsjuknandet beskrivs av den drabbade som en livskris (Engström, et al., 2005) 
och en stor personlig påfrestning. Stroke upplevs som en personlig katastrof och livet 
blir till en kamp för att förstå och finna mening i det som hänt och för att kunna se en 
framtid. Direkt efter ett strokeinjuknande upplever personen att det är svårt att förstå 
vad som hänt (Backe, Larsson & Fridlund, 1996). Kroppen upplevs som kraftigt 
förändrad (Backe, et al., 1996; Engström, et al., 2005). 

Förutom förlamningar eller svagheter i extremiteter (Socialstyrelsen, 2009a) drabbas 
många av depression, svår trötthet och personlighetsstörningar. Känselbortfall och 
funktionsnedsättning leder till att personen inte uppfattar i vilket läge den påverkade 
kroppsdelen befinner sig (Backe, et al., 1996). Det kan bli problematiskt att utföra enkla 
saker som de tidigare gjort helt naturligt och det leder till osäkerhet inför framtiden. 
Många drabbade beskriver livet efter stroke som en kamp för oberoende (Engström, et 
al., 2005) och med individuellt stöd genom samtal och information kan de gradvis 
anpassa sig till en förändrad livssituation.

Hamilton (2000) beskriver hur känslan av bli beroende av andra människor var det 
svåraste att vänja sig vid efter stroken. Enligt Socialstyrelsen (2009b) är det många 
strokedrabbade personer som blir beroende av andra för att klara vardagliga uppgifter. 
Beroendet orsakas av olika funktionsnedsättningar (Carlsson, et al., 2004) såsom 
sväljningsproblem med rädsla för att sätta i halsen, att inte klara sin hygien själva eller 
inte kunna klä på sig själva. Även Bauby (1997) beskriver känslan av utlämnande och 
beroende av hjälp med att bli tvättad, påklädd, vänd och bytt på. Även 
kommunikationsförmågan kan vara bristfällig och det leder till ett ännu större beroende.

Målet för strokedrabbade personer är att återfå de funktioner de hade före insjuknandet 
(Engström, et al., 2005), och de strävar efter att återgå till det liv de hade innan 
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strokeinsjuknandet (Hjelmblink & Holmstrom, 2006). Målen som sätts av 
vårdpersonalen utgår från den funktionsförmåga personen hade direkt efter insjuknandet 
(Engström, et al., 2005), detta leder till att framsteg med rehabiliteringen värderas olika 
av strokedrabbade personer och vårdpersonal. 

Omvårdnadsinsatser för personer med stroke bör anpassas individuellt och syfta till att 
främja återhämtning och förhindra komplikationer. Kunskap om hur personer som 
insjuknat i stroke upplever sin sjukdom är nödvändig för sjuksköterskans bemötande av 
och förståelse för den unika personens situation. Med den kunskapen kan 
sjuksköterskan ge individuellt anpassad omvårdnad och stöd, som ger varje enskild 
person möjlighet att uppnå optimal hälsa.

Syfte

Syftet med arbetet var att belysa patientens upplevelse av att drabbas av och leva med 
stroke.

Metod

Metoden utgjordes av en litteraturstudie (Friberg, 2006) där artiklar har granskats och 
sammanställts. En induktiv ansats användes i litteraturstudien.

Datainsamling

Vid genomförandet av litteraturstudien gjordes inledningsvis en pilotsökning i 
databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo för att få en överblick över 
forskningsunderlaget inom området. Vid den egentliga litteratursökningen användes 
Pubmed, Cinahl och SweMed+. Dessa databaser användes för att de har anknytning till 
omvårdnadsforskning. Med hjälp av svenska MeSH och ett vanligt lexikon översattes 
sökorden från svenska till engelska (se tabell 1). De sökord som användes var stroke, 
patient, upplevelse, omvårdnad, attityd och psykologisk. Dessa sökord kombinerades 
med boolesk sökteknik där AND användes och trunkerades (se tabell 2). Sökorden 
”stroke” i Pubmed och ”Stroke patient” i Cinahl var MeSH- eller headingstermer. De 
övriga sökorden som användes var fritextord eftersom sökningar med MeSH-termer 
eller enligt Cinahl headings ej svarade mot avgränsningar och syfte i arbetet.

Samma avgränsningar användes i Pubmed och Cinahl vilka var vuxna över 19 år, 
engelska eller svenska språket och inte äldre material än från 2000. I Swemed+ gjordes 
inga avgränsningar. Inklusionskriterier var att artiklar i arbetet skulle omfatta 
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strokepatienters upplevelser av att drabbas av stroke samt att de skulle vara peer 
reviewed. Reviewartiklar exkluderades i litteraturstudien. 

Tabell 1

Sökord PubMed
MeSH-term

Cinahl
Cinahl headings Swemed+

Stroke Stroke [Majr] Stroke patients
[Major concept=MM] Stroke

Patient Patients [MeSH]
Använde patient

Stroke patients
[Major concept=MM] Patient

Upplevelse Experience 
ej MeSH-term Experienc*

Omvårdnad Nursing care
ej MeSH-term Omvårdnad

Attityd Attitude
ej MeSH-term

Psykologisk Psychological
ej MeSH-term
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Databearbetning

Abstracten till de artiklar som verkade svara mot syftet lästes igenom och 17 artiklar 
valdes ut i urval 1. Dessa lästes sedan i sin helhet för att välja de artiklar som bäst 
svarade mot syftet, vilket gav 12 artiklar med ursprung från Sverige, Storbritannien, 
USA och Norge. I urval två valdes således 11 kvalitativa och en kvantitativ artikel, 
dessa redovisas i tabell 3, bilaga II. 

Kvalitetsbedömning av de 12 utvalda artiklarna utfördes enligt Carlsson och Eiman 
(2003), vilket innebar att artiklarnas vetenskapliga kvalitet graderades från hög (grad I) 
till låg (grad III). Kvalitetsgranskningen gjordes enskilt och sedan jämfördes och 
diskuterades artiklarna för att bedömningen skulle styrkas. Två av artiklarna bedömdes 
vara av grad II medan resterande bedömdes vara grad I. 

De utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger. Delar som svarade mot syftet 
markerades vid genomläsningarna och översattes sedan till svenska. Efterhand 
utskiljdes återkommande nyckelord vilka skrevs ner på separata papper. Nyckelorden 
bildade kategorier eller teman utifrån likheter och olikheter. Enligt Axelsson (2008) kan 
teman skapa struktur och användas som rubriker. 

Fem olika tema framträdde under bearbetningen av artiklarna; upplevelser av förlust av 
kontroll, upplevelser av hopp, upplevelser av delaktighet, upplevelser av förändrade 
roller, och upplevelser av känslomässiga svårigheter. Likheter och olikheter 
diskuterades och sammanställdes i resultatet. 
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Resultat

Upplevelser av förlust av kontroll

Strokepatienterna upplevde förlorad kontroll (Burton, 2000) över den egna kroppen och 
den egna identiteten efter insjuknandet vilket ledde till osäkerhet i den nya situationen. 
Stroke påverkade alla delar i livet (Bendz, 2003; Dowswell, et al., 2000; Thompson & 
Ryan, 2009) och beskrevs som en livsavgörande händelse. De strokedrabbade 
patienterna (Bendz, 2003; Burton, 2000) använde ord som plötslig, chockerande 
händelse, de kände rädsla för vad som hände dem och var rädda för att dö. Patienterna 
som drabbats av stroke upplevde att de förlorade kontrollen (Bendz, 2000, 2003; 
Popovich, Fox & Bandagi, 2007) över vissa kroppsdelar med nedsatt känsel och 
rörelseförmåga, vilket medförde att levnadssättet förändrades. Bendz (2000) och Burton 
(2000) skrev att patienterna upplevde stroken som en personlig händelse medan den 
drabbade kroppsdelen beskrevs som ett främmande objekt. Denna objektifiering 
(Bendz, 2000) underlättade för dem att relatera till den individ som de var före stroken. 

Kontrollförlusten framkallade ofta frustration (Burton, 2000) som förstärktes när 
patienterna jämförde upplevelsen av livet efter stroke med livet före stroke. Enligt 
Burton (2000) upplevde strokepatienterna att nya problem och situationer var 
svårhanterliga. Efter hand som de tog till sig nya coping-strategier blev de kapabla att 
utföra olika moment trots oförändrad fysisk återhämtning. Olika typer av coping-
strategier som användes var positivt tänkande, att behålla sin självständighet och att leva 
hälsosamt (Popovich, et al., 2007). Upplevelsen av kontrollförlust genom rädsla för en 
ny stroke med svårare handikapp som följd var ständigt närvarande och ledde till 
osäkerhet samt förändrade levnadsvanor (Bendz, 2000, 2003; Olofsson, Andersson & 
Carlberg, 2005; Popovich, et al., 2007). Strokeinsjuknandet gick inte att glömma 
(Burton, 2000) och påverkade resten av livet. Patienternas vardagliga aktiviteter 
begränsades och de upplevde förlust av kontrollen över sitt liv (Bendz, 2000, 2003; 
Olofsson, et al., 2005; Popovich, et al., 2007). Även kontrollen över det sociala livet 
påverkades (Burton, 2000) vilket förändrade det sociala nätverket och detta skapade 
frustration. 

Det var först efter hemkomsten (Olofsson, et al., 2005) som patienterna verkligen 
förstod hur strokesjukdomen hade drabbat dem. Genom att ta ansvar, träna och hitta 
egna lösningar på problem som uppstod anpassade de sig successivt till sin nya 
livssituation och de strokedrabbade patienterna upplevde att de tog kontroll över sina 
liv. 
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Familjemedlemmarnas inställning (Murray & Harrison, 2004; Olofsson, et al., 2005; 
Popovich, et al., 2007) till den drabbades behov av stöd hade stor betydelse för 
tillfrisknandet. De personer som var beroende av hjälp (Burton, 2000) i sin vardag
upplevde den bundenheten mycket negativt. Enligt Dowswell et al. (2000) uttryckte 
patienterna att det var en stor skillnad mellan att vara en tillfällig och en permanent 
belastning för familjen. 

Upplevelser av hopp

Upplevelsen av hopp om att bli frisk (Burton, 2000; Engman & Lundgren, 2009) fanns 
tydligt beskrivet första tiden efter strokeinsjuknandet. Initialt efter insjuknandet var 
inställningen att bli helt återställd (Bendz, 2003; Dowswell, et al., 2000; Popovich, et 
al., 2007; Thompson & Ryan, 2009;) och strokepatienterna antog att stroken var en 
övergående sjukdom (Bendz, 2003). Enligt Popovich et al. (2007) hade patienterna 
förhoppningar om att återgå till sitt arbete, återuppta sina fritidsaktiviteter och att 
familjelivet inte skulle påverkas av strokeinsjuknandet. Tidiga framsteg i träningen 
(Popovich, et al., 2007) förstärkte hoppet om en fullständig återhämtning. Asplund et al. 
(2009) visade på liknande, tidigt tillfrisknande efter stroke påverkade upplevelsen av 
vårdtiden positivt.

Fysisk träning beskrevs som mycket viktig (Bendz, 2003; Engman & Lundgren, 2009) 
och oavsett strokens konsekvenser var träning vägen till tillfrisknande. Enligt Bendz 
(2000) uppfattade patienterna att förbättringar av den försvagade kroppsdelen var en 
bekräftelse på vägen till tillfrisknande. Strokepatienternas hopp om och förväntningar 
på tillfrisknande (Burton, 2000) var mycket höga och det gjorde det svårt för dem att se 
små förbättringar medan sjukvårdspersonalen upplevde dessa som positiva. Enligt 
Dowswell et al. (2000) upplevdes gapet mellan patienternas ambition om att bli 
återställda och insikten om att ha en permanent funktionsnedsättning som mycket svår 
att acceptera, hoppet om tillfrisknande reducerades. 

Upplevelser av delaktighet

Patienterna upplevde sig delaktiga i och ansvariga (Olofsson, et al., 2005) för vad som 
hände när de blev sjuka, vilka de konsulterade och hur de fick vård. Vid 
strokeinsjuknandet kände sig patienterna delaktiga, de insåg själva att de var akut sjuka. 
Strokepatienterna bestämde vid vilken tidpunkt de sökte vård, omedelbart eller väntade 
innan de uppsökte läkare.

Strokepatienterna kände sig sedda som individer (Mangset, Dahl, Førde & Bruun 
Wyller, 2008) i rehabiliteringsträningen då de var delaktiga i träningsprogrammet och 
upplevde ökat självförtroende (Bendz, 2000; Engman & Lundgren 2009; Popovich, et 
al., 2007) när de uppmuntrades i träningen. Patienterna på en rehabiliteringsavdelning 
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upplevde en positiv miljö med humoristiska inslag (Engman & Lundgren, 2009). Vidare 
beskrevs upplevelsen av stor samhörighet med de andra patienterna och de skaffade 
vänner för livet under vårdtiden. Strokepatienternas upplevelse av vården visade att 
majoriteten är nöjda (Asplund, et al., 2009). Asplund et al (2009) belyser att kvinnors 
och mäns upplevelse av nöjdhet var nästintill lika. De strokedrabbade patienternas 
upplevelse av att vårdas på en strokeenhet uppfattades som bättre än på en 
vårdavdelning.

De unga strokedrabbade patienterna upplevde delaktigheten i rehabiliteringen som 
bristfällig (Röding, Lindström, Malm & Öhman, 2003), de ansåg att deras behov inte 
blivit tillgodosedda och att ingen lyssnade på deras krav. Dessutom ville de ha tydligare 
mål för träningen. Unga strokedrabbade upplevde att ansvaret på tillfrisknande tillkom 
dem själva helt och hållet. De upplevde också att rehabilitering som riktades specifikt 
mot unga strokedrabbade saknades, likaledes saknade de unga strokedrabbade 
gemenskap och impulser från andra unga patienter med liknande problem (ibid.). 
Asplund et al. (2009) belyser också att de unga strokedrabbade i större utsträckning 
upplevde missnöje med omhändertagandet i den akuta vården än de äldre patienterna. 

Delaktighet saknades då patienterna förväntade sig att personalen (Bendz, 2000) skulle 
skräddarsy träningsprogrammen samt bestämma när och hur de skulle träna. Enligt 
Bendz (2000) och Mangset et al. (2008) var personalens agerande och bemötande 
viktigt eftersom detta återspeglades i patienternas delaktighet. När patienterna upplevde 
förtroende för sjukvårdspersonalen och upplevde att deras hälsotillstånd togs på allvar 
ökade delaktigheten. Patienterna upplevde att sjuksköterskan (Engman & Lundgren, 
2009) hade en perifer roll i deras rehabilitering och de hade önskemål om en 
kontaktsjuksköterska med ett mer övergripande ansvar för deras vård och delaktighet. 
Strokepatienterna upplevde att information saknades, likaså undervisning och 
uppföljning från sjuksköterskan vilket påverkar delaktigheten hos de strokedrabbade 
(ibid.). Patienternas upplevelse av information (Olofsson, et al., 2005; Röding, et al., 
2003) från övriga personalgrupper under vårdtiden upplevdes som otillräcklig, och de 
yngre strokedrabbade (Röding, et al., 2003) upplevde besked från läkare som oklara och 
otydliga. 

Patienterna med stroke förlitade sig helt på vårdpersonalen (Bendz, 2000) och 
ifrågasatte ingenting. De strokedrabbade patienterna intog därmed en passiv roll 
(Bendz, 2000; Burton, 2000; Olofsson, et al., 2005) och hade inga krav eller 
förväntningar på vården, viket ledde till att de inte upplevde sig vara delaktiga i besluten 
och dessutom hade svårt att finna egna lösningar på problem. Mangset et al. (2008) fann 
att en del av patienterna under rehabiliteringen upplevde sig omyndigförklarade och 
degraderade som individer och att de inte fick avgöra vad som var bäst för deras egen 
hälsa. Patienternas upplevelse av delaktighet vid utskrivningen var begränsad (Olofsson, 
et al., 2005), de upplevde därför osäkerhet om vad som skulle hända och vem de skulle 
fråga om problem uppstod. Ändå upplevde patienterna med stroke att de själva var 
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ansvariga för otillräcklig information eftersom de inte visste vad de skulle fråga om. 
Mangset et al. (2008) belyste också patienternas upplevelse av att de fick tillräcklig och 
individuellt anpassad information, men trots det hade de flesta obesvarade frågor efter 
utskrivningen. 

Upplevelsen av att få kunskap (Bendz, 2003) om orsakerna till sin sjukdom och hur den 
ska förebyggas kändes angelägen för de strokedrabbade. De förstod hur allvarligt det 
var med en strokesjukdom och hade kunskap om sina riskfaktorer, men verkade ha 
svårigheter att förändra sin livsstil. 

Upplevelser av en förändrad roll

Vid hemkomsten upplevde de strokedrabbade patienterna en rollförändring (Bendz, 
2000) i omställningen att komma hem, då vårdpersonalen under vårdtiden hade svarat 
för vård, behandling och mål. Patienterna med stroke upplevde att vardagliga uppgifter 
som tidigare utfördes utan reflektion krävde betydande fysiska och psykiska insatser 
(Burton, 2000; Dowswell, et al., 2000; Murray & Harrison, 2004; Thompson & Ryan, 
2009). Hemmets exteriör och funktionalitet upplevdes av strokepatienterna som dåligt 
överensstämmande med träningen i sjukhusmiljö (Bendz, 2000; Burton, 2000).

I samband med hemkomsten upplevde patienterna känslor som glädje och lättnad 
(Olofsson, et al., 2005), men också oro och osäkerhet och det var först då som 
patienterna upplevde att återanpassningen började på riktigt (Burton, 2000). De 
strokedrabbade patienternas roll var förändrad (Dowswell, et al., 2000; Thompson & 
Ryan, 2009) och de strävade efter en känsla av normalitet och bevarad självkänsla, för 
detta krävdes stor mental och fysisk ansträngning. Att återfå samma roll och 
personlighet (Bendz, 2000), med kunnande och intelligens som innan 
strokeinsjuknandet, ansågs vara mycket viktigt. Många strokedrabbade patienter 
upplevde ett kognitivt handikapp (Bendz, 2003) med nedsatt koncentrationsförmåga och 
minnesstörningar. Den kvarstående kognitiva nedsättningen upplevdes som osynlig då 
omgivningen inte kunde se handikappet och det ledde till problem i vardagen (Bendz, 
2000; Röding, et al., 2003). Patienterna med strokesjukdom upplevde en rädsla över att 
omgivningen skulle missförstå handikappet. Patienterna förnekade problem med 
förmågan att komma ihåg eller förmågan att kunna koncentrera sig (Bendz, 2000) och 
skyllde i stället på ålderstecken såsom ”dåligt minne”. 

Könsrollerna påverkades efter stroken (Murray & Harrison, 2004; Thomson & Ryan, 
2009) genom en försvagning av patienternas könsidentitet och de traditionella rollerna i 
familjen förändrades. Patienterna med strokesjukdom upplevde en känsla (Bendz, 2003; 
Burton, 2000; Dowswell, et al., 2000; Murray & Harrison, 2004) av försämrat 
självförtroende och förändrad personlighet, vilket ledde till frustration och hjälplöshet 
över att bli påtvingad en ny roll. Männen påverkades i större utsträckning än kvinnorna 
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(Murray & Harrison, 2004). Männen med strokesjukdom upplevde sig ha 
huvudansvaret (Röding, et al., 2003) för ekonomin och kände oro över att lämna över 
det till sin partner. Kvinnorna med strokesjukdom upplevde sig huvudsakligen 
ansvariga för hushållsarbetet och var oroliga för hur detta skulle fungera i 
fortsättningen. De unga strokedrabbade kvinnorna upplevde oro och frustration över sin 
extrema trötthet, vilket ledde till en känsla över att inte räcka till för familj och hem. 
Patienternas upplevelse av trötthet var påtaglig och de hade svårt att relatera till barnen 
och deras behov, detta upplevdes som omöjligt att leva med (ibid.).

De strokedrabbade patienterna upplevde sjuklig trötthet som ett betydande handikapp 
(Bendz, 2000; Röding, et al., 2003; Thompson & Ryan, 2009), som ledde till ett ökat 
beroende av hjälp när det gällde dagliga sysslor samt svårigheter att planera aktiviteter 
och sociala arrangemang. Strokepatienterna upplevde utmattning utan någon påfrestning 
(Bendz, 2003), tröttheten infann sig när som helst. Enligt Röding et al. (2003) upplevde 
patienterna att trötthet efter stroke var en bidragande orsak till att sexlivet blev lidande. 
Omgivningens reaktioner (Murray & Harrison, 2004) på de drabbades handikapp 
påverkade deras självkänsla och sociala samhörighet. Enligt Dowswell et al. (2000) och 
Burton (2000) förändrades livet både för den som drabbades av stroke och för 
livskamraten. Tidigare hade de gjort många saker tillsammans och gemensamt deltagit i 
sociala aktiviteter detta var inte längre möjligt i samma utsträckning. 

Patienterna upplevde oro (Murray & Harrison, 2004; Thompson & Ryan, 2009) för den 
påverkan det fysiska handikappet skulle ha på både det romantiska och sexuella 
förhållandet med partnern. Både män och kvinnor med strokesjukdom upplevde det 
viktigt med romantik och sexualitet i sina liv. I verkligheten upplevdes det annorlunda 
(Thompson & Ryan, 2009) då sexliv och romantik saknades helt eller delvis. För vissa 
hade utseendet förändrats, med ansiktsförlamningar och dreglande, vilket gjorde att de 
upplevde sig oförmögna att visa fysisk närhet. Enligt Thompson och Ryan (2009) 
förlorade kvinnorna, oavsett ålder och hur lång tid som gått efter stroken, lusten att 
sköta sin hygien och vårda sitt utseende. Rollerna ändrades från älskande till patient och 
vårdare. Den sociala rollen förändrades (Dowswell, et al., 2000; Murray & Harrison, 
2004; Popovich, et al., 2007) beroende på att den strokedrabbade inte längre kunde delta 
på samma sätt i tidigare aktiviteter. De upplevde också att aktiviteter som de tidigare 
uppskattat nu saknade mening. Många strokedrabbade patienter kände sig obekväma 
(Dowswell, et al., 2000) och skämdes i sociala sammanhang då de var beroende av 
familjens eller vänners hjälp. Patienter med stroke upplevde att relationen med tidigare 
vänner försämrades (Murray & Harrison, 2004) eftersom patienterna blivit mer 
inåtvända. Motsatsförhållande rådde också då patienterna upplevde ett stort stöd från 
sitt sociala kontaktnät.

Enligt Thompson och Ryan (2009) kände sig patienterna med stroke trygga med att vara 
hemma och upplevde ett motstånd mot att lämna hemmet. Oro för nya situationer och 
trötthet angavs som orsaker för att undvika socialt umgänge. Patienterna kunde inte 
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själva välja när de skulle umgås med sina vänner (Dowswell, et al., 2000). Flera blev 
också tvingade flytta på grund av det fysiska handikappet och det påverkade det sociala 
livet negativt. Strokepatienternas deltagande i olika gruppverksamheter med andra 
strokedrabbade upplevdes som viktigt (Dowswell, et al., 2000; Murray & Harrison, 
2004) och gav ett nytt socialt sammanhang samt stöd i deras situation.

Upplevelser av känslomässiga svårigheter

Patienterna upplevde det som störande när överdrivna känslomässiga uttryck såsom 
gråt, skratt och ilska uppstod (Burton, 2000; Murray & Harrison, 2004), de hade inget 
tydligt samband med vardagliga situationer. Patienterna upplevde svårigheter att 
kontrollera sina humörsvängningar (Thompson & Ryan, 2009), vilket ledde till 
skuldkänslor och försämrat självförtroende. Strokepatienterna upplevde mer irritation, 
upprördhet och en lägre toleransnivå i jämförelse med före stroken. Patienterna beskrev 
det som en emotionell berg- och dalbana (Burton, 2000). Dessa överdrivna 
känsloyttringar uppmärksammades mycket av omgivningen (Murray & Harrison, 2004) 
och de strokedrabbade upplevde att ett fysiskt handikapp hade accepterats lättare och 
omgivningen hade haft en mer empatisk attityd. 

Strokedrabbade patienter upplevde stor frustration och hjälplöshet (Dowswell, et al., 
2000) då de på grund av funktionsnedsättningen inte kunde utföra vissa moment. 
Patienterna upplevde frustration och övergivenhet (Bendz, 2000; Burton, 2000; 
Dowswell, et al., 2000) när rehabiliteringen inte gick planenligt. Långsam eller 
utebliven förbättring medförde negativa känslor eftersom de ville bli friska omgående. 
Patienterna upplevde frustration (Thompson & Ryan, 2009) över att vara beroende av 
sin partner för att klara sina dagliga behov, de kände sig besvärliga och såg sig själva 
som en börda. Vissa strokedrabbade upplevde att partnern var överbeskyddande och 
oavsett ålder och kön så påverkade det dem negativt och ledde till frustration, ilska och 
låg självkänsla (ibid.). De upplevde också isolering (Burton, 2000) och livet bestod i en 
utdragen väntan på hjälp, på familjen eller på vänner. Patienterna med strokesjukdom 
upplevde då ilska och frustration som ofta gick ut över familjen. Patienternas partner 
förstod inte alltid dessa osynliga konsekvenser av stroke (Thompson & Ryan, 2009) 
vilket ledde till bristande empati.
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Diskussion

Metoddiskussion

I inledningsskedet av litteraturstudien inriktades intresset mot hur patienten upplever 
bemötandet av vårdpersonal i samband med det akuta insjuknandet i stroke. När 
sökningar gjordes med den utgångspunkten i PubMed och Cinahl hittades endast ett 
fåtal artiklar. Bristen på artiklar med fokus på det akuta insjuknandet kan bero på 
språkstörningar hos personer med insjuknande i akut stroke och därför är det svårt att 
genomföra intervjuer. Intresset för forskning om upplevelsen av insjuknande i akut 
stroke kvarstår men bristen på artiklar gjorde att syftet omformades till att omfatta 
upplevelsen av att drabbas av och leva med stroke. Litteraturstudiens syfte var att belysa 
upplevelsen av att drabbas av stroke, sökningarna förväntades därför resultera i 
kvalitativa artiklar då dessa är beskrivande. Även en lämplig kvantitativ artikel som var 
relevant mot syftet hittades och inkluderades i studien. 

De sökord som använts är relevanta mot syftet, men har mest varit fritextord. Trots 
hjälp från två olika bibliotekarier i början av sökningarna hittades inte fler artiklar inom 
området. Med mer erfarenhet av databaserna och artikelsökning kanske sökorden hade 
varit annorlunda och genererat fler träffar. Fritextord och trunkering av sökorden ökade 
antalet träffar. 

Begränsningar av artiklarnas ursprung gjordes inte men samtliga studier utgick från 
västerländsk kultur. Sex av artiklarna är från Sverige, fyra från Storbritannien, en från 
USA och en från Norge. Alla artiklarna är från länder med liknande kultur och 
samhällsskick som Sverige, därför är de jämförbara och resultatet bedöms som 
applicerbart på svenska förhållanden och sjuksköterskans yrkesroll. Artiklar från andra 
länder, med mer eller mindre utvecklad strokesjukvård kunde ha påverkat resultatet i 
annan riktning.

Metoden för bearbetningen av resultatartiklarna ansågs vara relevant. Noggrann 
genomläsning vid upprepade tillfällen och diskussioner kring vad som framkommit 
stärker resultatets trovärdighet.

Eftersom litteraturöversikten avsåg att belysa upplevelser av stroke så gjordes inga 
begränsningar för ålder förutom att deltagarna skulle vara vuxna. Tre av artiklarna 
baserades på yngre drabbade under 65 år medan informanterna i övriga nio artiklar var 
mellan 33-89 år. Eftersom det inte går att utläsa informanternas ålder går det inte att 
jämföra de olika ålderskategorierna, detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien. 
Ytterligare en svaghet är att det är stor skillnad mellan artiklarna med avseende på hur 
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lång tid efter stroken intervjuerna är gjorda. En artikel intervjuade informanterna inom 1 
månad, fyra artiklar intervjuade informanterna inom 6 månader, en artikel utförde 
enkätundersökning med informanterna inom 6 månader, tre artiklar intervjuade 
informanterna efter mer än 1 år, två artiklar intervjuade informanterna flera gånger 
under 1 år, och en artikel intervjuade informanterna en gång under 2 månader upptill 4 
år efter strokeinsjuknandet. Med begränsningar i informanternas ålder och tid efter 
strokeinsjuknadet hade antalet artiklar minskat betydligt. 

Tolv artiklar i resultatet kändes adekvat, möjligen hade fler artiklar tillfört ytterligare 
upplevelser. Sökningarna känns relevanta då ett flertal artiklar återkom i olika 
databaser. Detta kan tyda på att artiklarna som använts är de som motsvarar studiens 
syfte.

Resultatdiskussion

I litteraturstudien användes 12 vetenskapliga artiklar, varav 11 var kvalitativa och 1 var 
kvantitativ. Att ha både kvalitativa och kvantitativa artiklar med i en litteraturstudie kan 
ge ett bredare perspektiv. Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman 
(2003). Granskningen bedömde abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion 
och slutsats. Svaren poängsattes, adderades samman och räknades om till procent. 
Procenttalet genererade olika grader som visade på artikelns reliabilitet. Kvaliteten 
graderades från I-III, där grad I >80 %, grad II >70 % och grad III <70 %. Den 
vetenskapliga nivån på artiklarna var hög då 10 av 12 värderades till grad 1 och 2 
artiklar värderades till grad II. De artiklar som graderades till grad II saknade vardera 2 
poäng för att komma upp till grad I.

I hälften av resultatartiklarna redovisades inte bortfall, detta har sannolikt inte påverkat 
resultatet. Samtliga av dessa artiklar hade kvalitativ ansats och begränsat antal 
informanter, möjligen fanns det inget bortfall. I den kvantitativa studien var det positivt 
med högt deltagande och endast 13 % bortfall. Den studien utfördes genom 
enkätundersökning tre månader efter insjuknandet i stroke. Enkätundersökning som 
metod kan möjligtvis upplevas lätt att genomföra för informanterna.

Etiskt godkännande redovisades inte i fyra artiklar, vilket är anmärkningsvärt eftersom 
all forskning behöver etiskt godkännande för att genomföras. Troligen hade de etiskt 
godkännande även om detta inte redovisades i artiklarna. I en artikel skrivs inget om 
etiskt ställningstagande däremot nämns i tre artiklar etiska ställningstagande som att det 
är frivilligt att delta. Tre resultatartiklar som saknar etiskt godkännande graderades ändå 
till grad I eftersom de för övrigt bedöms vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Åldern på informanterna i resultatartiklarna sträcker sig från 33 år till 89 år. Med den 
bredden i ålder fångar förmodligen resultatet in de flesta aspekter på att insjukna i och 
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leva med stroke. Denna bredd i ålder stärker resultatet. Ur genusaspekt är fördelningen 
män och kvinnor i de kvalitativa studierna ca 47 % kvinnor. Samma fördelning ses i den 
kvantitativa studien. Med denna fördelning är båda könen jämnt representerade, och 
stärker trovärdigheten av litteraturstudiens resultat. Båda könen har liknande 
upplevelser av att drabbas av stroke.

Tidsapekten på när informanterna blev intervjuade är väldigt utdragen från två veckor 
till tjugo år vilket stärker resultatet eftersom upplevelserna av stroke är samstämmiga. 
En artikel intervjuade informanterna inom två veckor på sjukhus, resultatet i den 
artikeln visar genomgående mer positiva upplevelser av stroke. Möjligen upplever 
informanterna sig i ett beroendeförhållande till intervjuaren, möjligen är informanterna 
fortfarande i chock och har inte börjat bearbeta strokeinsjuknandet.

Förlusten av kontroll över kroppen och personligheten vid strokeinsjuknandet upplevdes 
som livsomvälvande enligt flera studier (Bendz, 2003; Burton, 2000; Dowswell, et al., 
2000; Thompson & Ryan, 2009). Kroppen fungerade inte som tidigare vilket förändrade 
levnadsvillkoren och vardagliga aktiviteter kunde inte längre utföras med automatik 
(Bendz, 2000, 2003; Burton, 2000; Olofsson, et al., 2005; Popovich, et al., 2007). Redan 
på mitten av 1990-talet beskrev Backe et al. (1996) hur strokepatienter upplevde hur 
kroppen förändrades och inte längre fungerade normalt. Liknande beskriver Salter, 
Hellings, Foley och Teasell (2008) strokepatienternas liv påverkades väsentligt och de 
tvingades in i en okänd värld. De förlorade sitt oberoende och sin kontroll över livet. 
Detta styrks av Engström et al. (2005) som beskriver hur upplevelsen av förlorad 
kunskap och tidigare vanor begränsar tillvaron. Strokepatienternas upplevelse av 
trygghet förändras genom ständig påminnelse om strokeinsjuknandet och rädsla för att 
drabbas av en ny stroke (Bendz, 2000, 2003; Olofsson, et al., 2005; Popovich, et al., 
2007). Även Salter et al. (2008) skriver i sin studie om strokepatienternas osäkerhet 
inför framtiden som delvis grundar sig i rädsla för en ny stroke. Engman et al. (2005) 
bekräftar samma upplevelse av rädsla hos både patienter och anhöriga. 
Två studier beskriver copingstrategier (Burton, 2000; Popovich, et al., 2007) för att 
strokepatienterna lättare skulle kunna hantera sin situation. Enligt studierna hanterade 
strokepatienterna sin situation positivare när de kunde ta till sig copingstrategier. Det är 
intressant att copingstrategier inte uppmärksammas mer inom sjukvården, då 
copingstrategier är ett förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt sätt för 
strokepatienterna att hantera sitt välbefinnande. Patienter med strokesjukdom och deras 
anhöriga har behov av ökad kunskap om copingstrategier. Sjuksköterskan kan ge stöd 
och handledning som underlättar för patienterna att tillägna sig copingstrategier.

De strokedrabbade patienternas inställning och hopp första tiden efter insjuknandet 
(Bendz, 2003; Burton, 2000; Dowswell, et al., 2000; Engman & Lundgren, 2009; 
Popovich, et al., 2007; Thompson & Ryan, 2009) var att bli helt återställda. Salter et al. 
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(2008) och Engström et al. (2005) beskriver liknande där patienterna med stroke har en 
önskan att återta sin identitet och funktionsförmåga från före strokeinsjuknandet. Vidare 
beskriver Bendz (2003), samt Engman och Lundgren (2009) att de strokedrabbade 
patienterna ansåg att träning var vägen till tillfrisknande. De strokedrabbade jämförde 
sitt nuvarande tillstånd (Burton, 2000; Dowswell, et al., 2000) med hur det var före 
stroke medan sjukvårdspersonalen jämförde med hur patienternas tillstånd var vid 
ankomsten till sjukhuset. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) understryker sjuksköterskans roll att införa och använda ny 
kunskap i sin yrkesutövning. Sjuksköterskan behöver ytterligare kunskap i 
strokepatienternas upplevelser för att kunna möta deras behov. Mer fokus bör ligga på 
dialog med patienterna för att förstå deras utgångsläge och förväntningar. 

Engman och Lundgren (2009), samt Olofsson et al, (2005) visade i sina studier att 
patienterna med stroke upplevde undermålig information och undervisning från 
sjuksköterskan vilket minskade patienternas upplevelse av delaktighet. Enligt Mangset 
et al., (2008) upplevde strokepatienterna att de hade fått tillräcklig information men 
ändå var många frågor obesvarade vid utskrivning. Genom personligt stöd och 
utbildning om strokesjukdom (Engström, et al., 2005) kan den drabbade bättre förstå sin 
situation vilket minskar oro. ICN:s etiska kod (2007), kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) och hälso- och sjukvårdslagen [HSL] beskriver 
vikten av information, den skall ges så att patienterna förstår och kan vara delaktiga. 
Information till patienter uppmärksammas i många sammanhang, lagar och förordningar 
tydliggör att sjuksköterskan har ansvaret för detta i sin yrkesroll. Det är 
anmärkningsvärt att patienterna i dessa studier upplever brist på information kring 
strokesjukdomen och dess konsekvenser. Möjligen har patienterna med stroke svårt att 
tillgodogöra sig information i det akuta skedet, flera orsaker kan inverka på patienterna 
såsom kvarstående chock efter insjuknandet eller kognitiv påverkan. Patienterna med 
stroke i det akuta skedet behöver kanske samma information vid ett flertal tillfällen och 
även efter hemkomsten. Det framkom inte i studierna på vilket sätt information om 
stroke har givits till patienterna.

Patienterna med stroke upplevde att delaktighet och uppmuntran i träningen (Bendz, 
2000; Engman & Lundgren 2009; Mangset, et al., 2008; Popovich, et al., 2007) stärkte 
självförtroendet så att de kände sig sedda som individer. Ett motsatsförhållande visade 
Mangset et al. (2008) och Röding et al. (2003) genom strokepatienternas upplevelse av 
bristfällig delaktighet och medbestämmande under vårdtiden. Carlsson et al. (2004) 
bekräftar strokepatienters upplevelser av bristfällig delaktighet, de kände sig övergivna 
och fick själva försöka anpassa sig till den nya livssituationen. De strokedrabbade 
patienterna förväntade sig att sjukvårdspersonalen (Bendz, 2000; Burton, 2000; 
Olofsson, et al., 2005) skulle initiera träning, behandling och även målsättningen för 
rehabiliteringen, vilket ledde till att patienterna upplevde minskad delaktighet. 
Engström et al. (2005) bekräftar risken för att patienterna upplever passivitet i den akuta 
fasen, då de överlåter beslut till sjukvårdspersonalen. Mangset et al. (2008) visar i sin 

17



studie på motsatsförhållande, vissa strokepatienter upplevde sig delaktiga medan andra 
kände sig mindervärdiga. Genom god dialog där patienten kan påverka sin vård och 
behandling skapas delaktighet (Socialstyrelsen, 2009c). Engström et al. (2005) skriver 
om vikten av att sjuksköterskan sätter patienterna i centrum och utgår från deras 
individuella upplevelser och behov, vid kommunikation kring sjukdomen. Det finns 
behov av att förbättra sjuksköterskans förmåga att individanpassa omvårdnad och 
information.

Patienterna med stroke upplevde att träningen på sjukhuset (Bendz, 2000; Burton, 2000) 
inte svarade mot deras behov efter hemkomsten. Träningen upplevdes inte vara 
individanpassad utifrån de enskilda patienternas hemförhållande. Behovet av träning 
som är anpassad efter hemförhållande styrks av Pessah-Rasmussen (2007). Vidare 
skriver Pessah-Rasmussen (2007) att aktiviteter som väljs av patienterna själva ger ökad 
funktionsförmåga och ökad delaktighet i sociala sammanhang.
Det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar patienterna till träning som tillgodoser 
deras enskilda behov. Stroketeamet, bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped, bör därför utveckla sitt arbete utanför 
sjukhuset för att underlätta övergången från sjukhus till hem och primärvård.

Strokepatienternas insjuknande innebar upplevelser av förändrade roller (Bendz, 2003; 
Burton, 2000; Dowswell, et al., 2000; Murray & Harrison, 2004; Popovich, et al., 2007; 
Thompson & Ryan, 2009) i förhållandet till partnern, familjen och i det sociala livet. 
Rollförändringen i förhållandet omfattade dels beroendet av sin partner, dels 
utseendemässiga förändringar och dels deras fysiska handikapp (Murray & Harrison, 
2004; Thompson & Ryan, 2009). De strokedrabbade patienternas förändrade roll i 
relationen upplevdes påverka det sexuella förhållandet negativt. Engström et al. (2005) 
och Pessah-Rasmussen (2007) belyser att sexuella problem är vanliga, både patienterna 
och deras närstående upplever svårigheter att diskutera dessa problem. Vidare skriver de 
att diskussion och information om detta ämne är viktigt för att patienterna skall våga ta 
initiativ till närhet och samliv. Att diskutera sexualitet upplevs fortfarande besvärande 
trots öppenheten i samhället. Men ämnet är ändå högaktuellt för många drabbade, och 
det påverkar hela deras livssituation. Sjuksköterskans profession bör omfatta även dessa 
samtal. 

Patienternas sociala roll upplevdes förändrad (Dowswell, et al., 2000) efter stroken. 
Beroendet av närstående framkallade skamkänslor, och trötthet begränsade deras 
medverkan i sociala sammanhang. Pessah-Rasmussen (2007) belyser samma problem, 
patienterna med strokesjukdom orkar inte med vardagen och sociala aktiviteter får stå åt 
sidan. Gemenskapen med tidigare umgänge förändrades (Dowswell, et al., 2000; 
Murray & Harrison, 2004). De strokesjuka patienterna upplevde att samvaro med andra 
drabbade skapade en ny social tillhörighet. Salter et al. (2008) belyser också vikten av 
deltagande i sociala sammanhang för strokepatienterna. I sjuksköterskans roll kan 
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patienterna uppmuntras till kontakter med dels tidigare vänner men också till nya 
kontakter med föreningar och liknande med anknytning till stroke.

Patienterna med strokesjukdom upplevde att okontrollerade känsloutbrott i fel 
sammanhang ledde till försämrad självkänsla (Burton, 2000; Murray & Harrison, 2004; 
Thompson & Ryan, 2009). Dessa känsloutbrott med exempelvis hysteriska skratt och 
överdrivna gråtattacker, upplevdes som störande och omgivningens förståelse för detta 
handikapp var begränsad. Pessah-Rasmussen (2007) skriver om att strokepatienternas 
personlighetsförändring kan leda till att livskamraten inte känner igen sin partner vilket 
kan vara förödande för förhållandet. Även Socialstyrelsen (2009a) skriver i 
Folkhälsorapporten att många patienter som insjuknar i stroke drabbas av förändringar i 
personligheten. Patienterna och deras anhöriga har behov av att få information om detta 
dolda handikapp och i dialog diskutera detta med sjuksköterskan.

Enligt Bendz (2000), Burton (2000), Dowswell et al. (2000) samt Thompson och Ryan 
(2009) var patienternas upplevelse av frustration omfattande. De strokedrabbade 
patienterna upplevde frustration över att inte bli friska, frustration över beroendet av 
andra, frustration över väntan i olika sammanhang och frustration över att vara 
överbeskyddade. Även Salter et al. (2008) beskriver strokepatienternas frustration över 
förlusten av sitt oberoende och uteblivet tillfrisknande. Sjuksköterskan har en viktig 
uppgift i att förstå och vara empatisk i patientens upplevelse av frustration i olika 
situationer. Dessutom är det viktigt med information till anhöriga om frustrationens 
innebörd för patienterna. 
Sjuksköterskans stöd till patienter och anhöriga att våga leva i nuet och inte begränsas 
av rädsla för en ny stroke är en väldigt viktig faktor för att få kvalitet i livet med 
strokesjukdom.
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Konklusion

Syftet med litteraturstudien var att belysa strokepatientens upplevelse av att drabbas av 
stroke och att leva med stroke. Resultatet visar att det är en obeskrivlig händelse att 
drabbas av stroke. Strokepatienterna upplever plötslig kontrollförlust över egna 
kroppen, sin identitet och händelsen. De får oftast men för livet både synliga och 
osynliga handikapp som inte alltid accepteras av anhöriga. Rädslan för en ny stroke är 
alltid närvarande i deras sinne. Initialt har de hopp om fullständigt tillfrisknande men 
efterhand inser de att de aldrig kommer att bli som före stroke, detta är svårt att 
acceptera. Trots mycket information på sjukhuset blir de strokedrabbade utskrivna med 
frågor och de lever inte alltid sina liv utefter råden från sjukvården. Strokepatienterna 
upplever att delaktighet i vård och behandling inte är tillräcklig. Denna bristande 
delaktighet gör att de har svårt att finna egna lösningar och ta egna beslut när det krävs. 
Med strokesjukdomen förändras rollen som äkta make/maka, rollen som förälder och 
rollen i sociala sammanhang. Rollen i relationen förändras från livskamrat till 
vårdtagare, rollen som förälder känns bristfällig då trötthet tar överhanden och vissa 
uppgifter känns överväldigande, och rollen i sociala sammanhang förändras då 
inskränkningar i funktion och kommunikation eller kognitiva problem gör att 
deltagande i olika aktiviteter inte fungerar. Strokepatienterna upplever känslomässiga 
överreaktioner i för sammanhanget inte relevanta situationer, detta upplevs besvärande 
från omgivningen. De strokedrabbade upplever själva dessa situationer som plågsamma 
och de får skuldkänslor och dåligt självförtroende. Strokepatienterna upplever 
frustration över att vara beroende av partner och omgivning, frustration över att vänta 
på hjälp, frustration över överbeskyddandet och frustration över att vardagliga uppgifter 
kräver så mycket energi. 

Implikation

Det är viktigt att sjuksköterskan gör sig tydlig i sin roll och förstår vikten av information 
som är anpassad efter den unika individen som drabbats av strokesjukdom. Denna 
litteraturstudie kan användas i klinisk verksamhet för att öka medvetenheten över 
strokepatienters behov utefter deras upplevelse. Resultatet belyser vikten av rätt 
information, på rätt tid, och på rätt plats. Strokesjuksköterskan behöver få tid till att 
följa upp strokepatienterna i hemmet. Ett hembesök skulle förbättra vården även inne på 
sjukhuset eftersom ett hembesök ger feedback på hur patienterna upplevde 
omvårdnaden hospitalt. Resultatet visar att vårdpersonal behöver mer kunskap och 
utbildning om omhändertagandet av strokepatienter. Dessutom behövs det mer tid till 
individanpassad information och samtal både under vårdtiden men också när patienten 
kommer hem. Ytterligare forskning om hur copingstrategier kan användas i 
strokevården och strokepatienternas upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad behövs.
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Tabell 2. Sökhistoria Bilaga I

Databas Datum Sökord/Limits Antal träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

Pubmed 2010-02-24 Stroke[Majr]
AND
patient 
AND
experience AND 
nursing care
Limits: publicerade senaste 10 åren, engelska eller 
svenska, all adult 19+år

35 13 6 4

Pubmed 2010-02-24 Stroke[Majr] AND 
patient attitude AND 
nursing care
Limits: publicerade senaste 10 åren, engelska eller 
svenska, all adult 19+år

85 17 1 (+ 3) 1 (+3)

Pubmed 2010-02-25 Stroke[Majr] AND psychological AND experience
Limits: publicerade senaste 10 åren, engelska eller 
svenska, all adult 19+år

68 17 2 (+ 2) 2 (+2)

Cinahl 2010-02-23 Stroke patients (Major concept) 
AND experienc* 
Limits:
Peer reviewed, publicerade 2000-2010, engelska, all 
adult. 

74 21 7 4

SweMed+ 2010-02-25 Stroke 
AND omvårdnad

23 1 1 1

Siffran inom parentes betyder att artiklarna hittats i tidigare sökningar.





Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II:1

Publikations-
år
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetens-
kaplig
kvalitét

2009
Sverige

Pubmed

Asplund, K., 
Jonsson, F., 
Eriksson, M., 
Stegmayr, B., 
Appelros, P., 
& Norrving, 
B., et.al. 
(2009). 

Patient dissatisfaction 
with acute stroke care

Att undersöka avgörande 
faktorer för missnöje med 
den akuta sjukhusvården vid 
stroke.

Metod: Kvantitativ studie 
Urval: 104 876 patienter, 47 % kvinnor 
och 53 % män från Riks-stroke-
registrets 3-månaders-uppföljning 
2001-2007. Medelålder 72 år för män, 
76 år för kvinnor.
87 % av alla som haft stroke de åren 
svarade på olika frågor om hälsotillstånd 
och hur de upplevt vården. Bortfall 13 
%. Etiska aspekter redovisas.

2,8-3,5 % av patienterna 
är 
missnöjda med vården på 
sjukhuset, medan 
ytterligare 5,6-8,4 % var 
osäkra.  Kvarstående 
handikapp, självupplevd 
ohälsa och depression 
ökade missnöjet.

Grad I

2000
Sverige

Cinahl

Bendz, M. Rules of relevance 
after a stroke.

Det fanns två syfte, första 
syftet undersöka hur 
strokepatienter under 65 år 
förstår och hanterar de 
aktiviteter som ingår i 
rehabiliteringsprocessen. 
Syfte två hur samma 
patienter och deras 
rehabiliteringsprocess 
beskrevs i medicinska 
journaler.

Metod: Kvalitativ studie med intervjuer 
och genomgång av patientjournaler. 
Intervjuerna utfördes 3-4 månader efter 
stroke.
Urval: Patienter under 65 år som 
drabbats av stroke för första gången, de 
skulle kunna prata och förstå svenska 
eller engelska. 10 personer blev 
intervjuade och ingick i studien 4 
kvinnor och 6 män. Bortfall 2 personer. 
Etiska aspekter redovisas ej.

Sjukvårdspersonal 
fokuserar på handikapp 
och på försvagade 
kognitiva och kroppsliga 
funktioner, medan den 
mångsidiga sociala 
situationen för 
strokeöverlevare 
utelämnas.

Grad I

2003
Sverige

Pubmd

Bendz, M. The first year of 
rehabilitation after a 
stroke – from two 
perspectives

Belysa skillnader mellan hur 
strokepatienter ser på sin 
stroke och hur deras 
vårdpersonal uppfattar 
innebörden av att få en 
stroke.

Metod: Fenomenografisk kvalitativ 
studie med öppna intervjufrågor. De 
intervjuades 3, 6, 12 månader efter 
stroke.
Urval: Patienter under 65 år, dessutom 
granskades vårdpersonals journalföring 
under det första året efter stroke. 12 
patienter, 9 män och tre kvinnor 
intervjuades och ingick i studien.
Bortfall 3 patienter. Etiska aspekter 
redovisas.

Vårdpersonal behöver 
uppmanas till reflektion 
över hur stroke inverkar 
på hela livssituationen; 
upplevelsen av 
kontrollförlust, trötthet, 
och rädslan för återfall. 
Vårdpersonal måste få 
insikt i hur 
strokepatienterna förstår 
sin stroke och hur den 
påverkar dem.

Grad I



Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II:2

Publikations-
år
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetens-
kaplig
kvalitét

2000
Storbrit-
annien

Pubmed

Burton, C. Living with stroke: a 
phenomenological 
study

Syftet med studien var att 
identifiera patientens 
perspektiv och erfarenhet av 
tillfrisknande från en stroke.

Metod: Grounded theory metod med 
intervjuer. Intervjuerna pågick under 
minst 1 års tid och vid flera tillfällen.
Urval: Förstagångs stroke, inga 
språkproblem, inga kliniska 
depressioner, ingen kognitiv inverkan 
och ingen signifikant medicinisk historia 
vid tiden för insjuknandet. Ålder 52-81 
år, varav 3 personer under 65 år. 6 
personer intervjuades och ingick i 
studien, 2 män och 4 kvinnor. Bortfall 2 
personer. Etiska aspekter redovisat.

Stroke involverar 
återuppbyggnad och 
anpassning till fysiska, 
sociala och 
känslomässiga aspekter 
på individnivå. 
Individens tillfrisknade 
jämförs med livet före 
stroke. Enligt patienterna 
finns det inget slut på 
rehabilitering när de 
beskriver och förutser 
livet med stroke.

Grad I

2000
Storbrit-
Annien

Pubmed

Dowswell, 
G., Lawler, 
J., Dowswell, 
T., Young, J., 
Forster, A., 
och Hearn, J.

Investigating 
recovery from stroke: 
a qualitative study

Att belysa de psykosociala 
svårigheter som följer på en 
stroke.

Metod: Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer som 
föregicks av en större randomiserad 
kontrollerad studie (RCT). De 
intervjuades separat och intervjuerna 
genomfördes 13-16 månader efter 
stroke. 
Urval: Strokepatienter och deras 
anhöriga vårdgivare. Varierad social 
status och stroke med olika 
svårighetsgrad. Urvalet gjordes från en 
större RCT-studie med lika många 
deltagare från interventions- och 
kontrollgruppen. 30 patienter och 15 
vårdgivare intervjuades och ingick i 
studien. Ålder och genus ej redovisat. 
Bortfall ej redovisat. Etiska aspekter ej 
redovisat.

Hela livet påverkas av en 
stroke. Förändrad 
personlighet, minskade 
sociala kontakter och 
rädsla ledde till isolering i 
hemmet. Jämförde hela 
tiden sig själva med livet 
före stroken.

Grad II



Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II:3

Publikations-
år
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetens-
kaplig
kvalitét

2009
Sverige

Swemed+

Engman, M. 
och
Lundgren, S.

Vad innebär 
rehabilitering och 
sjuk-sköterskans 
omvårdnad för 
patienter vid stroke?

Att få kunskap om vad 
rehabilitering inneburit samt 
beskriva erfarenheter av 
sjuksköterskans omvårdnad

Metod: Kvalitativ studie med intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes inom 2 
månader efter stroke.
Urval: Strokepatienter som är 
utskrivnings-klara, kan tala och förstå 
svenska. Ålder 63-88 år. 11 intervjuer 
genomfördes och ingick i studien 7 
kvinnor och 4 män. Bortfall ej redovisat. 
Etiska aspekter redovisas.

Patienterna ser möjlighet 
i att få ett oberoende liv. 
och de vill ha en djupare 
och närmare relation med 
sjuksköterskan samt att få 
undervisning, 
handledning och 
stöttning. Rehabilitering 
innebär inte bara fysisk 
träning.

Grad II

2008
Norge

Cinahl

Mangset, M., 
Dahl, T., 
Førde, R., 
och Bruun 
Wyller, T.

”We´re just sick 
people, nothing else:
… factors 
contributing to 
elderly stroke patients
´ satisfaction with 
rehabilitation

Att identifiera faktorer som 
påverkar äldre patienters 
tillfredsställelse med 
rehabiliteringen efter en 
stroke.

Metod: Kvalitativ studie med intervjuer. 
Intervjuerna gjordes inom ca 5 månader. 
Urval: över 60 år, första stroken, kunna 
ge sitt medgivande, inga svåra 
talsvårigheter eller större kognitiv 
påverkan. Ålder 60-87 år, varav 2 under 
65 år. 12 patienter intervjuades och 
ingick i studien, 7 kvinnor och 5 män. 
Bortfall ej redovisat. Etiska aspekter 
redovisas.

Känsla av att bli sedd 
som person men även 
upplevt dåligt bemötande 
från personalen. Nöjdhet 
med vården nära relaterat 
till förtroende för 
personalen. Meningsfull 
dialog och information 
genererade nöjdhet.

Grad I

2004
Storbrit-
annien

Pubmed

Murray, C. 
D., och 
Harrison, B.

The meaning and 
experience of being a 
stroke survivor: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis

Att belysa meningen och 
upplevelsen av att vara en 
person som överlevt stroke. 

Metod: Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna gjordes minst 2 år efter 
strokeinsjuknande. 
Urval: De skulle ha levt minst 2 år, 
Hälften av gruppen intervjuades genom 
träff, andra hälften intervjuades via e-
mail. Ålder 38-81 år, varav 9 under 65 
år. 10 personer deltog och ingick i 
studien, 6 kvinnor och 4 män. Bortfall ej 
redovisat. Etiska aspekter ej redovisat.

Förlust av både fysiska 
och kognitiva förmågor. 
”Felaktiga” och 
överdrivna känslomässiga 
reaktioner. Förändrade 
könsroller i familjen. 
Påverkade relationen till 
partnern och inom 
familjen. Sociala 
umgänget minskade, de 
upplevde sig 
tillbakadragna.

Grad I



Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II:4

Publikations-
år
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetens-
kaplig
kvalitét

2003
Sverige

Cinahl

Olofsson, A., 
Andersson, 
S-O., och 
Carlberg, B.

“If only I manage to 
get home I´ll get 
better” – interviews 
with stroke patients 
after emergency stay 
in hospital on their 
experiences and 
needs

Belysa vilken erfarenhet 
strokepatienters oro over att 
bli sjuk, deras 
sjukhusvistelse, utskrivning 
och hemkomst.

Metod: Kvalitativ studie med 
djupintervjuer. Intervjuades inom 4 
månader. 
Urval: Varit vårdade på ett 
universitetssjukhus, fått stroke för 
omkring 4 månader sedan, utskrivna 
från strokeenhet till hemmet, boende i 
Umeå, acceptabla 
kommunikationsmöjligheter. Ålder 
64-83 år, varav 2 under 65 år. 9 personer 
deltog och ingick i studien, 5 kvinnor 
och 4 män. Bortfall 1 person. Etiska 
aspekter redovisas.

Tre huvudkategorier 
utkristalliserade sig: 
Ansvar och omfattning, 
Avhumaniserad och ett 
objekt för omvårdnads 
åtgärder, Strävan efter att 
få tillbaka sin 
personlighet och 
rörlighet.

Grad I

2007
USA

Pubmed

Popovich, J., 
Fox, P., och 
Bandagi, R.

Coping with stroke: 
psychological and 
social dimensions in 
U.S. patients

Att undersöka patientens 
upplevelse av stroke och 
identifiera hopp och coping-
strategier på sin väg i 
tillfrisknandet.

Metod: Kvalitativ studie med intervjuer. 
Intervjuades inom två veckor efter 
stroken.
Urval: Valdes från en större studie. De 
skulle motsvara vissa kriterier, angående 
tal och kognitiv förmåga, speciella 
instrument användes. Ålder 51-89 år. 60 
intervjuer genomfördes 53 % män och 
47 % kvinnor. Bortfall ej redovisat. 
Etiska aspekter redovisas ej.

Copingstrategier 
omfattade att ha positiv 
attityd och kämpa för 
oberoende under den 
akuta stroke erfarenheten. 
Många patienter berättade 
om generella hopp för 
tillfrisknande medan 
andra var rädda för att bli 
sjukare. Hoppfullhet var 
ofta inspirerat av eller i 
samspel med familjen 
samt religiösa 
övertygelser.

Grad I



Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II:5

Publikations-
år
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetens-
kaplig
kvalitét

2003
Sverige

Pubmed

Röding, J., 
Lindström, 
B., Malm, J., 
och Öhman, 
A.

Frustrated and 
invisible – younger 
stroke patients´ 
experiences of the 
rehabilitation process

Att beskriva och analysera 
hur yngre strokepatienter 
upplevde rehabilitering och 
perioden efter stroken och 
att utveckla en hypotes om 
deras livssituation.

Metod: Grounded theory metod 
användes med djupintervjuer. 
Intervjuades 2år efter strokeinsjuknande. 
Urval: De skulle kunna förmedla sig i tal 
och det skulle ha gått 2 år sedan 
strokeinsjuknande. Ålder 37-54 år. 5 
unga strokepatienter intervjuades och 
ingick i studien, två kvinnor och 3 män. 
Bortfall ej redovisat. Etiska aspekter 
redovisat.

Omvärderar livet. Fatigue 
(trötthet) spelar en stor 
roll för hur livet gestaltar 
sig. Förändrad 
rollfördelning i familjen. 
Kände ingen delaktighet i 
beslut under 
sjukhusvistelsen. Stort 
behov av information om 
vad som hänt och varför. 

Grad I

2009
Storbritt-
annien

Cinahl

Thompson, 
H., och Ryan, 
A.

The impact of stroke 
consequences on 
spousal relationships 
from the perspective 
of the person with 
stroke.

Syftet med studien är att 
undersöka vilken effekt 
stroke har på relationen med 
fru/man/sambo ur 
perspektivet från den 
strokedrabbade

Metod: En kvalitativ studie med 
djupintervjuer. Intervjuerna skedde 
mellan 2 månader upp till 4 år efter 
insjuknande.
Urval: Vara över 18 år, utskriven från 
sjukhuset med diagnos stroke. Lever 
tillsammans med en partner. 
Självständiga aktiviteter i livet före 
stroke. Svåra talsvårigheter exkluderade. 
Ålder 33-78 år, varav 12 under 65 år.
16 personer intervjuades och ingick i 
studien. 9 män och 7 kvinnor. Bortfall 2 
personer. Etiska aspekter redovisat.

En stroke förändrar 
signifikant relationen 
med partnern genom 
rollförändringar, 
märkbara förändrade 
fysiska tecken, trötthet, 
och vrede som ofta följer 
med en stroke vilket leder 
till påfrestning, stress och 
olikheter i parrelationen.

Grad I


